
 
 
 

ZAPISNIK 
 
7.  razširjene seje IO KVGN PZS, ki je bila v četrtek, 19. 12. 2019, ob 17.30, v sejni sobi PZS,  
Ob železnici 30 a, Ljubljana. 
 
Prisotni: člani IO KVGN: Marijan Denša, Franka Zega, načelniki (ali namestniki) odborov VGN MDO: 
Rozalija Skobe, Asja Štucin, Janez Senica, Rudi Bevc, Rastko Vrečko, Vlasta Medvešek Crnkovič Anica 
Podobnik, Mojca Gorjup, Alenk Zega, strokovni sodelavec: Dušan Prašnikar. 
Upravičeni odsotni: člani IO KVGN: Sabina Francek Ivović, Daniela Jakomini, Olga Kržan, Janez Bizjak, 
načelniki OVGN MDO: Nevenka Rajhman, Vera Vene, Vesna Pečar. 
Ostali odsotni: Ljubica Omerzu. 
 
 
Načelnik IO KVGN, Marijan Denša, je predlagal naslednji dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 6. redne seje  
2. Pregled izvrševanja sklepov in dogovorov  
3. Poročilo o letošnjih aktivnostih IO KVGN in program dela 2020  
4. Poročila o letošnjih aktivnostih odborov in programi dela 2020 
5. Predlogi in pobude odborov za delo v letu 2020 
6. Finančna problematika VGN  
7. Kadrovska problematika  
8. Razno  

Dnevni red je bil sprejet brez dopolnil. 
 
Add 1 - Pregled in potrditev zapisnika 6. redne seje 
Na zapisnik 6. seje IO KVGN ni bilo podanih pripomb. 
Sklep 1-7-2019:  
IO KVGN potrjuje zapisnik 6. seje IO KVGN. 
 
Add 2 - Pregled izvrševanja sklepov in dogovorov 
Marijan Denša je predstavil način pregledovanja izvrševanja sklepov.  
Janez Senica je pri sklepu 4-6-2019 predlagal, da bi bil možen tudi zunanji mentor pri izdelavi seminarskih 
nalog za tečajnike varuha gorske narave. Predlog bo obravnaval odbor za izobraževanje in IO KVGN. 
Anja Štucin je predlagala, da se natečaj za mlade čim bolj razširi preko mladinskih odsekov in planinskih 
krožkov. Marijan Denša je pojasnil, da je to že dogovorjeno z Mladinsko komisijo. Dodal je še, da je v 
pripravi tudi natečaj na temo planike. 
 
Add 3 - Poročilo o letošnjih aktivnostih IO KVGN in program dela 2020 
Marijan Denša je pojasnil, da je pretežni del aktivnosti 2019 in programa 2020 že zapisan v zapisniku 6. 
seje IO KVGN, ki so ga udeleženci prejeli kot gradivo za sejo, izpostavil je ključne aktivnosti. 
- Uspešno izveden tečaj za VGN, kljub težavam s prijavami. 
- Uspešno sodelovanje na DSPD na Lisci, sodeloval je tudi odbor Koroške. 
- Novinarska konferenca na temo ogroženosti velikonočnice in Clusijevega svišča, ki je doživela izjemen 
odziv v medijih; tudi zaradi tega je plan, da se novinarska izvede tudi v letu 2020. 
- Sodelovanje KVGN pri razstavi Narava v gorskem svetu, ki je z angažiranjem odborov VGN dosegla 
izredno številčno publiko po skoraj vsej Sloveniji. 
 



 
- Zbor odsekov VGN v letu 2020 bo v planinskem muzeju v Mojstrani, prav tako tečaj VGN, 14. marca. 
Načelnik je pozval vodje odborov za čim večjo udeležbo na zboru in licenčnem usposabljanju.  
- Za predavanja smo se dogovarjali z več kandidati, uskladili smo se z Urošem Macerlom, Ekokrog. Pripravil 
bo sinopssis predavanja. Dogovorjena cena je 80 € za odbor (izvedba predavanja), komisija pokriva 20 € 
(priprava predavanja) in potne stroške (s tem zagotavlja enakovredno obremenitev odborov glede 
stroškov). Za predavanje (datum, lokacija) se vodje odborov dogovarjajo neposredno s predavateljem. 
Prav tako se dogovorijo za vsebino variabilnega dela predavanja, prilagojenega potrebam in zahtevam 
odbora - lokalna problematika. Začnemo lahko februarja. 
 
Sklep 2-7-2019:  
Naravovarstvena predavanja po odborih (sklep 4-3-2018) bomo izvedli v sodelovanju z Urošem 
Macerlom, Ekokrog. 
 
Add 4 - Poročila o letošnjih aktivnostih odborov in programi dela 2020 
Marijan Denša je predlagal, naj se vodje odborov pri poročanju omejijo na glavne aktivnosti in tiste 
aktivnosti programov, ki bi lahko predstavljale povezovalne aktivnosti še z ostalimi OVGN in z KVGN.  
 
MDO Koroška (Janez Senica) 
V odboru je 13 varuhov gorske narave, od tega v 2020 7 novih. 
Odbor je aktiven preko vsega leta, akcije so razmeroma dobro obiskane, dobro sodeluje tudi z vodstvom 
MDO PD. Skupaj s PD Bricnik Muta so sodelovali na DSPD na Lisci. 
Izpostavil je NV problematiko umeščanja vetrnih elektrarn na Pohorju, v bližino zavarovanih območij. 
Kot povezovalna aktivnost bi lahko bil naravovarstveni pohod na Lovrenška jezera. 
 
MDO Zasavje (Vlasta Medvešek Crnkovič) 
V 2019 se je MDO posvetil Zasavski planinski poti. MDO želi obuditi in obnoviti pot, po etapah, 
organizirana so srečanja. Na srečanjih je tudi NV tema - npr. naravovarstveno presenečenje (v izvedbi 
Dušana Klenovška). Za leto 2020 vabijo, da se etap udeležijo tudi iz drugih MDO. 
Načrtovana je naravovarstvena razstava. 
Marijan Denša je predlagal, naj se kot povezovalni dogodek izpostavi en termin, ki bo naravovarstveno 
najbolj zanimiv. 
 
MDO Posočje (Anica Podobnik) 
Vzpostavili so sistem obveščanja v MDO na temo naravovarstva. 
Uspešno je bil izveden 4. naravovarstveni tabor ob Kolpi. 
23. 11. je bilo srečanje varuhov in gorskih stražarjev, z dobro udeležbo, povabili so tudi OVGN Notranjske, 
s katerimi želijo tudi okrepiti sodelovanje v 2020. 
Od 16 društev ima aktiven odsek VGN 6 društev. 
Izpostavljena je problematika kolesarjenja v naravi izven dvonamenskih poti. Poleti je izjemna 
obremenitev kolesarjev na Idrijsko-cerkljanskem območju.  
Franka Zega je dodala, da v letu 2020 načrtujejo 3 prijave na tečaj VGN.  
 
MDO Dolenjska in Bele krajine (Rozalija Skobe) 
Vsa PD imajo odsek za varstvo narave. 
V OVGN MDO je 30 VGN, 351 GS, od tega 150 mladih. V 2019 so izvedli 2 tečaja za GS (27 odraslih in 54 
dijakov). 
Uspešni so v akciji Ciciban planinec – otroci so skrbeli za določene zaključena območja v naravi. Šole in 
vrtci sodelujejo v akciji Ekošola. 
Več predavanj z naravovarstveno tematiko (PD Krka NM). Izvedba razstave Narava v gorskem svetu. 



 
Pomembno sodelovanje z markacisti (na zboru markacistov), in tudi na zboru mentorjev pl. skupin 
(pobude za sodelovanje). 
PD Semič je organiziral odstranjevanje ambrozije, kar je bila pobuda za akcijo na občinskem nivoju. 
Čistilne-delovne akcije v vseh društev, predvidoma 2 letno. 
Na Biotehnični šoli Naklo je bilo izobraževanje za kmetijske šole, kjer je Irena Mrak hvalila zgolj Center 
Naklo pri sodelovanju z mladimi, ni pa bilo niti omenjeno dosedanje delo OVGN Dolenjske s Šolskim 
centrom Novo mesto. 
Ohlapne pogoje za članstvo v PZS bi bilo potrebno zaostriti, tako da mora imeti društvo aktivne odseke 
(tudi OVGN), ne pa zgolj npr. 5 članov. 
Opažajo veliko problemov z onesnaževanjem gozdov – odpadki po končanem sekanju gozdov; problem 
manjših cest – veliko odpadkov. Temu se bodo posvetili v 2020. 
 
MDO Gorenjska (Asja Štucin, Mojca Gorjup) 
Asja Štucin je izrazila razočaranje glede zelo slabega odziva s strani VGN za čistilno akcijo na ravni MDO v 
sodelovanju z ostalimi organizacijami.  
Spomladi izveden tečaj za GS, 16 udeležencev. 
V okviru projekta Alpe Adria Karavanke je bilo izvedeno usposabljanje o rastlinstvu v Karavankah in 
usposabljanje za mlade o Karavankah (čezmejno, udeležba tudi gimnazije iz Celovca), 14 dijakov ŠC Naklo 
pridobilo naziv GS.  
Gorenjska ima klasično slabo zastopanost odsekov VGN v društvih. 
Predlog povezovalnega dogodka: alpska možina – dogodek 1. vikend v avgustu. 
Vodenje odbora bo prevzela Mojca Gorjup. 
Posebna pohvala za aktivno delo odseku PD Škofja Loka in Marti Bašelj. 
 
MDO Podravja (Rastko Vrečko) 
Izvedeno je bilo več aktivnosti po odsekih, udeležili so se tudi zunanjih dogodkov. 
 
MDO Notranjska (Rudi Bevc) 
V 2019 so se na pobudo OVGN Posočja udeležili skupnega dogodka.    
Izvedba očiščevalne akcije. Odpadki so problem v širšem urbanem območju, v gorah na srečo ne več. 
Dobro sodelovanje z vrtci. 
Problem nasledstva vodenja OVGN. 
Problem enduro motorjev, na planinski poti na pentlji v okolici Vrhnike.  
VGN so se organizirali kot gorska straža in opozarjali na problem. 
 
MDO Ljubljana (Alenka Zega, namesto Nevenke Rajhman) 
V 2019 so se združili z Botaničnim društvom (OVGN) in uspešno izvedli vodena predavanja na terenu. 
Podobni problemi kot v ostalih OVGN. 
Hvaležni so MDO Dolenjska in Gorenjska, da so se lahko udeležili tečajev GS. 
 
Savinjski MDO (Marijan Denša) 
Zaradi nezdružljivosti funkcij vodje odbora in načelnika komisije odstopil kot vodja odbora, do imenovanja 
novega vodje vodi savinjski odbor kot »v.d.«. 
Odbor dela dobro, število odsekov se veča, za kar se je bilo treba po-truditi (obiski po društvih, tečaji GS). 
Ključno je povezovanje in sodelovanje med odseki in delovanje odsekov v širšem družbenem okolju.  
Tudi program odbora temelji na sodelovanju z odseki, ki so nosilci posameznih akcij letnega programa. 
Odseki vse bolj izvajajo tudi konkretne NV akcije širšega pomena. 
 



 
Načelnik se je zahvalil za poročila in programe. Dobro je, da se vsi seznanijo z delom vseh, tudi zaradi 
možnosti povezovanja.  
Prosi za oddajo pismenih poročil in programov dela za leto 2020, ki bodo kot priloga sestavni del poročila. 
 
Sklep 3-7-2019: 
Problematiki neaktivnosti odsekov VGN na Gorenjskem se mora KVGN posebej posvetiti.  
 
Sklep 4-7-2019: 
KVGN poziva PZS, da morajo imeti na novo včlanjena društva v PZS obvezno odsek ali sekcijo za varstvo 
gorske narave. 
 
Kratek odmor (15 minut), v katerem je strokovni sodelavec zaradi osebnih obveznosti zapustil sejo. 
 
Add 5 - Predlogi in pobude odborov za delo v letu 2020 
Na osnovi programov in predlogov v prejšnji točki dnevnega reda so se izoblikovali naslednji predlogi 
skupnega programa, kjer bodo nosilci odbori VGN: 
- Ljubljana: NV izlet v okolici Ljubljane (Rožnik), ogled cvetenja evropske gomoljčice. Cveti od aprila do 

junija. 
- Koroška: pohod na Lovrenška jezera, aprila, Dan Zemlje. 
- Zasavje: organiziran pohod z NV vsebinami po Zasavski planinski poti 
- Savinjska: DSPD bo v Lučah. Vsi odbori organizirajo udeležbo VGN in GS na DSPD. 
- Gorenjska: dan alpske možine, drugi vikend avgusta. 
- Notranjska: srečanje na Vrhniki, september. 
 
Vodje odborov naj Dušanu Prašnikarju čimprej sporočijo datume, da bodo akcije v svoj program uvrstili 
tudi drugi odbori. 
 
Sklep 5-7-2019: 
Pobude odborov se uvrstijo v skupni program KVGN. Vodje odborov poskrbijo za čim večjo udeležbo 
članstva na teh akcijah.  
 
Add 6 – Finančna problematika VGN 
Načelnik je seznanil vodje odborov s finančnim položajem IO KVGN. Večino sredstev pridobi komisija z 
izvedbo izobraževanj (tečaj VGN in zlasti licenčni tečaj). Iz »proračuna« PZS, torej članarine, je za delo 
namenjenih le 1.600 €, kar je premalo že za osnovno dejavnost odbora. Tako je letos zaradi pomanjkanja 
sredstev odpadel načrtovan posvet. Nekaj sredstev v naslednjih letih se pričakuje na osnovi sodelovanja v 
projektu Vrh Julijcev. 
 
Tudi za delo odborov VGN so potrebna sredstva. Vsak MDO PD ima za svoje delovanje določeno kvoto, 
višina je odvisna od članstva, sredstva se delijo glede na program. Pogoj za pridobitev finančnih sredstev 
je priprava programa in njegovo finančno ovrednotenje. 
 
Sklep 6-7-2019: 
Vodje odborov poskrbijo za finančno pokritje programov varstva gorske narave v okviru MDO. Pri tem 
se lahko za strokovno pomoč obrnejo na strokovnega sodelavca komisije. 
 
Add 7 - Kadrovska problematika 



 
- Odbor je kadrovsko podhranjen, zaradi osebnih razlogov (bolezni) sta izstopili dve članici. Veliko je 

strokovno zahtevnega dela. Zato bomo na zboru odsekov izpeljali nadomestne volitve za tri člane. Vodje 
odborov naj v svojem okolju poskrbijo za evidenco in prijavo kompetentnih kandidatov. 

- Pripravljamo sistem obnove članstva odsekov, da bodo podatki ažurnejši.  
- Pripravljamo sistem evidence aktivnega strokovnega kadra (VGN in GS). Pripravljena bo tabela za vnos, 

do 15. januarja.  
- Pripraviti je treba zgodovino varstva gorske narave vse od ustanovitve gorske straže. Pri tem bomo iskali 

tudi pomoč odborov. 
 
Sklep 7-7-2019: 
Vodje odborov poskrbijo za seznam članov po strokovnem nazivu gorski stražar in varuh gorske narave, 
rok 28. februar.  
 
Add 8 – Razno 
 
OPOMBA 
Pred uradnim pričetkom seje je na parkirišču PZS potekal prevzem dveh publikacij: Terenski priročnik za 
prepoznavanje tujerodnih vrst v gozdovih in Dvoživke in plazilci visokogorja Slovenije. Donatorjem se 
bomo primerno zahvalili. 
 
Razdelitev publikacij je sledeča: 

Odbor VGN pri MDO PD invazivke Dvoživke-
plazilci 

Dolenjske in Bele krajine 150 150 
Gorenjske  60 60 
Koroške  60 60 
Ljubljana 60 60 
Kamniško-Bistriškega območja 20 20 
Notranjske  30 30 
Podravja 75 75 
Pomurja 5 5 
Posočja  30 30 
Primorske 30 30 
Savinjske 105 105 
Zasavja 30 30 
Srečanje VGN+GS 2019 120  
Planinske koče 2020 155 155 
Dogodki KVGN v 2020  200 
SKUPAJ 930 1000 

 
Seja je bila zaključena ob 20:30. 
 
Zapisal: 
Dušan Prašnikar, strokovni sodelavec KVGN PZS 

Marijan Denša, 
načelnik KVGN PZS 

 


